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Principais 
funções dos funções dos 

mesários
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� PRESIDENTE: é a maior autoridade da seção.
� Deve manter a ordem no recinto.
� • Verifica as credenciais dos fiscais.
� • Inicia e encerra a votação.
� • Assinar a cédulas, habilitando-o a votar.� • Assinar a cédulas, habilitando-o a votar.
� • Providencia a entrega de todos os materiais: 

urna (devidamente lacrada), ata da mesa, 
cadernos de votação e demais materiais.

� • Resolve as dificuldades e esclarece as dúvidas 
que ocorrerem sem interferir no voto do 
Associado.
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�SECRETÁRIO e SUPLENTE: nessa ordem,
substituem o presidente, na sua ausência.
�Localizam o nome do eleitor no caderno de 

votação e colhem sua assinatura.
�Auxiliam no processamento das seções �Auxiliam no processamento das seções 

eleitorais.
�Preencher a ata da mesa receptora de votos, 

relacionando, no campo “Anotações”, as 
ocorrências registradas no dia.

�Controla a entrada e a movimentação das 
pessoas na seção.



ImpedimentosImpedimentos

�Estágiários ou 
Tercerizados

�Servidores que sejam �Servidores que sejam 
parentes de 
candidatos

�Parentes entre si, em 
qualquer grau
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Instalação da 
mesa mesa 

receptora de 
votos
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Horário de chegada dos 
componentes da mesa 

Horário de 
chegada

componentes da mesa 
receptora na seção eleitoral

• Conferir todo o material de 
votação, verificando se ele 
pertence à seção.

• Afixar, em local visível na 
seção, a lista de candidatos.



Instruções para recebimento das 

Folhas de Votação:

1- Verificar o total de folhas no cadernos � 1- Verificar o total de folhas no cadernos 
entregues comparando–o com o total 
informado pela Comissão Eleitoral;

� 2- Verificar se todas as folhas dos cadernos 
recebidos destinam-se realmente a sua 
Urna;



Instalação Instalação 
da seçãoda seção

� Urna

� Lista das opções de voto

� Cadernos de votação

� Cabina

Ata da mesa receptora de votos

Receber e conferir!

� Ata da mesa receptora de votos

� Cartilha do mesário

� Envelopes

� Almofadas, canetas, fita 
adesiva, entre outros (local)



� Posicionar mesas e cadeiras
� Afixar a lista das opções de 
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� Afixar a lista das opções de 
voto

� Montar a cabina
� Instalar a urna



Cabine de votação

Urna
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Presidente

Secretário



Sigilo do
voto

A urna deverá A urna deverá 
permanecer em 
frente a mesa 

receptora de votos



Início da Início da 
VotaçãoVotação



Situações Situações 
especiaisespeciais

� Receber o material 
enviado pelo Comissão 
Eleitoral:
◦ urna
◦ cabina para votação◦ cabina para votação
◦ cédulas brancas
◦ lacre “mesa receptora”



Situações Situações 
especiaisespeciais

� Verificar na urna se 
existem os lacres 
“RASGUE” e “NÃO 
RASGUE” rubricados (se 
não existirem, não existirem, 
comunicar)

� Posicionar a urna de 
lona em local visível



Situações Situações 
especiaisespeciais

� Romper o lacre 
“RASGUE”

� Posicionar a cabina de 
votação, colocando votação, colocando 
caneta azul ou preta

� Marcar as cédulas 
com dobras, numerá-
las em série de 01 a 
09 e rubricá-las



Fluxo de Fluxo de 
votaçãovotação �Eleitores

�Mesários�Mesários
�Fiscais de 
Candidatos



Fluxo de votação
• Recebe o eleitor procede a identificação, localiza o 
nome no caderno de votação,  confirma que o eleitor 
pertence a seção e colhe a assinatura do eleitor.
• Entrega a cédula, autorizando o eleitor a votar. Na saída 
do eleitor, verifica se ele recebeu de volta o documento 
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do eleitor, verifica se ele recebeu de volta o documento 
apresentado.
• O secretário anota as ocorrências para registro em ata.
O eleitor se dirige à cabina e vota.
• Devolve ao eleitor o seu título ou documento de 
identificação.
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IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR

• O eleitor é identificado.
• O eleitor só pode votar apresentando documento oficial de 

identificação com fotografia: carteira de identidade, carteira de 
trabalho, certificado de reservista, identidade funcional, carteira 
profissional (OAB, CRM etc.) ou carteira de motorista.

O eleitor deve ASSINAR, no caderno de votação, ANTES DE VOTAR. O eleitor deve ASSINAR, no caderno de votação, ANTES DE VOTAR. 
Ao colher a assinatura, certifique-se de que o eleitor assinou no 
espaço correto, pois existem muitos nomes parecidos.

O eleitor só pode votar se o seu nome constar no caderno de votação 
e na urna. Na hipótese de o nome não constar no caderno de 
votação, por falha da impressão, o eleitor pode votar, desde que os 
seus dados estejam no cadastro da urna.

• Lembre-se que o cadastro da urna foi fechado dia 11 de setembro 
de 2014.
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DÚVIDA E IMPUGNAÇÃO À IDENTIDADE DO ELEITOR
Em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor,  o presidente deve 

solicitar a apresentação de outro documento público de identificação, 
ou, na falta deste, deve interrogá-lo sobre os dados constantes do 
caderno de votação ou do título, conferindo, também, sua assinatura. 
Se a dúvida persistir, a identidade do eleitor pode ser impugnada.

A impugnação pode ser apresentada por mesários, fiscais ou qualquer 
eleitor, verbalmente, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Nesse eleitor, verbalmente, antes de o eleitor ser habilitado a votar. Nesse 
caso, ele é convidado a aguardar até que um membro da Comissão 
Eleitoral compareça para decidir sobre o problema. Enquanto isso, a 
votação prossegue normalmente.

FISCALIZAÇÃO
• Aos candidatos registrados e fiscais DEVIDAMENTE  cadastramento e com 

apresentação da credencial mais identidade cabe: fiscalizar a votação, 
formular protestos e fazer impugnações.

• Os fiscais podem atuar em mais de uma seção.



Fluxo de Fluxo de 
votaçãovotação

Se o nome do eleitor não constar 
no Caderno de Votação, nem no 

Cadastro da Urna...

...ele NÃO vota!...ele NÃO vota!...ele NÃO vota!...ele NÃO vota!

Orientar o eleitor a ligar
para a ASEPI ou consulta
a relação no site da ASEPI

...ele NÃO vota!...ele NÃO vota!...ele NÃO vota!...ele NÃO vota!



Fluxo de Fluxo de 
votaçãovotação

�Os mesários �Os mesários 
devem votar 

no decorrer da 
votação



Orientações preliminaresPREFERÊNCIA PARA VOTAR
• Candidatos.
• Servidores da Comissão 
Eleitoral.
• Eleitores maiores de 60 anos, 
enfermos, portadores de 
necessidades especiais, grávidas necessidades especiais, grávidas 
e nutriz com lactantes até dois 
anos.



Situações especiais

SE ACONTECER... O QUE FAZER...

Comparecimento de eleitor 
portador de necessidades 
especiais

Verificar se é imprescindível, para o exercício do 
voto, que o eleitor conte com o auxílio de pessoa 
da sua confiança. Em caso afirmativo, permitir o 
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especiais da sua confiança. Em caso afirmativo, permitir o 
ingresso de seu acompanhante, que poderá, 
inclusive, escrever os números na cédula. A 
pessoa que ajudará o eleitor a votar não poderá 
estar a serviço da Comissão Eleitoral ou de 
candidato.

Comparecimento de eleitor 
analfabeto

Permitir o uso de instrumentos (não fornecidos 
pela Comissão Eleitoral) que o auxiliem no voto.



PROPAGANDA
• Aos mesários é proibido o uso de 

vestuário ou objeto que contenha 
qualquer propaganda de candidatos.

Orientações preliminares
• Aos fiscais só são permitidos, nas 

vestes ou nos crachás utilizados, o 
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vestes ou nos crachás utilizados, o 
seu nome e nome do candidato a 
que sirvam, vedada qualquer 
inscrição que caracterize pedido de 
voto.

• Aos eleitores somente é permitida a 
manifestação individual e silenciosa 
da preferência por candidato, 
inclusive a contida no próprio 
vestuário e em objeto de que tenha 
posse, como bandeira e flâmula.

Propaganda Propaganda 
eleitoral na eleitoral na 
seçãoseção



Encerramento Encerramento 
da votaçãoda votação

� Senhas para eleitores
• Caso haja eleitores na fila, o 

secretário entrega senhas aos secretário entrega senhas aos 
presentes, do último para o primeiro, 
e recolhe seus títulos ou 
documentos.

• Após o atendimento do último eleitor, 
o presidente inicia os procedimentos 
de escrutinação e encerramento da 
votação.



Procedimentos Procedimentos 
após o após o 

encerramento encerramento 
da votaçãoda votação

PRESIDENTE
• Relacra o compartimento.
• Guarda a Atas no envelope 
apropriado, para envio à junta 
eleitoral.

Anotar na capa o quantitativo de 
eleitores que compareceram.

Comprovantes de votação 
restantes: não destacar nem 
inutilizar



Procedimentos Procedimentos 
após o após o 

encerramento encerramento 
da votaçãoda votação

Envelope 1: ata da eleição
Envelope 2: Cédulas que sobraram
Cadernos de votação
Cabina, urna e sobras de material
• Preencher a ata da mesa receptora de votos:
- O secretário preenche a ata da mesa 

receptora de
votos fornecida pela Comissão Eleitoral, votos fornecida pela Comissão Eleitoral, 

registrando TODAS as ocorrências da 
seção e do andamento da votação;

- Todos os componentes da mesa devem 
assinar a ata.

- Também podem assiná-la os fiscais que o 
desejarem;

- Consultar modelo de ata da mesa receptora 
de votos preenchida no final da cartilha.



Procedimentos Procedimentos 
após o após o 

encerramento encerramento 
da votaçãoda votação

• Recolher os cartazes indicativos da 
seção.
• Providenciar a devolução da urna, 
conforme instruções.
• Encaminhar para a junta eleitoral: 
cadernos de votação e demais 
materiais, conforme orientação da materiais, conforme orientação da 
Comissão Eleitoral.                                                                                                          
� Secretário: informações sobre a 

Seção e andamento da votação
� Assinatura: os componentes da 

Mesa assinam a Ata, assim como 
os fiscais das frentes, se 
quiserem



Situações Situações 
especiaisespeciais � Será permitido o uso de 

instrumentos que o 
ajudem a votar (a 
Comissão Eleitoral não 
é obrigada a fornecer)é obrigada a fornecer)



Situações Situações 
especiaisespeciais

�Caso seja imprescindível, 
ele poderá contar com 
auxílio de pessoa de sua 
confiança para votar, a 
qual não poderá estar a qual não poderá estar a 
Serviço da Comissão 
Eleitoral ou de Frente 
Parlamentar

O presidente de mesa autorizará o 
ingresso do acompanhante

�



Situações Situações 
especiaisespeciais

� Poderá utilizar instrumento 
mecânico para assinar e votar 
(se trouxer)

� Deverá ser posicionado em 
frente à urna, antes de 
autorizar a votaçãoautorizar a votação

� Só sendo permitido a 
aproximação do mesário junto 
ao eleitor após confirmação de 
conclusão do voto.



Lembre-se que a votação é por cédulas

Receber o material 
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Receber o material 
enviado pelo  

Comissão Eleitoral.



Lembre-se que a votação é por cédulas

Verificar os lacres RASGUE e 
NÃO RASGUE da urna de 
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NÃO RASGUE da urna de 
lona. Posicionar a urna em 
local visível para mesários, 

fiscais e eleitores.



Lembre-se que a votação é por cédulas

• Romper o lacre RASGUE.
• Marcar as cédulas brancas, numerá-
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• Marcar as cédulas brancas, numerá-
las em série de 01 a 09 e rubricá-las.
• Colocar caneta azul ou preta na 
cabina.



Lembre-se que a votação é por cédulas

• Entregar ao eleitor as cédulas abertas, 
vincadas, numeradas e rubricadas pelo 
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vincadas, numeradas e rubricadas pelo 
presidente e pelos mesários.
• Orientar o eleitor para que, ao depositar 
as cédulas na urna, faça-o de maneira a 
mostrar a parte rubricada ao presidente e 
aos fiscais.



Lembre-se que a votação é por cédulas

• Após o encerramento da votação, o 
presidente, os mesários e os fiscais presentes 
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presidente, os mesários e os fiscais presentes 
rubricam o lacre MESA RECEPTORA. Em 
seguida, o presidente inicia a escrutinação e 
depois veda a fenda da urna.
• As cédulas inutilizadas e as que  sobrarem 
devem ser guardadas em envelope próprio.



Lembre-se que a votação é por cédulas

O Presidente só poderá 
destituir a Mesa após destituir a Mesa após 
entrega de todos os 
materiais e Urna.
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